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PALIVOVÝ KOMBINÁT ÚSTÍ, STÁTNÍ PODNIK
se sídlem Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
IČO 000 07 536, DIČ CZ00007536
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433, telefon 475 671 111 - ústředna
(dále jen „Zadavatel“)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky
„Stroje a vozidla PKÚ, s. p. – osobní automobily“
Kód akce: A425 + A427

zadávané v souladu s ust. § 3 písm. b) a § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
a v souladu s Opatřením ředitele státního podniku k tomuto zákonu

Obecné informace o veřejné zakázce
1.

Název, druh a režim veřejné zakázky
Název veřejné zakázky:

„Stroje a vozidla PKÚ, s. p. – osobní automobily“

Kód akce:

A425 + A427

Druh a režim veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle § 25 ZZVZ

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení v souladu s ust. § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ a násl.

Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění v Úředním věstníku EU (TED)
a ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 4. 2021, po jeho uveřejnění byla na profilu zadavatele
uveřejněna kompletní zadávací dokumentace.
Základním cílem Zadavatele pro zadání této veřejné zakázky (dále též „VZ“), je v souladu s § 6 ZZVZ
dodržet všechny zásady zadávání veřejných zakázek při zajišťování uvedeného předmětu plnění, který
je, s ohledem na výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky stanovené v souladu s § 18 a § 20 ZZVZ,
nadlimitní veřejnou zakázkou na dodávky.
Tato zadávací dokumentace (dále též „ZD“) obsahuje souhrn údajů a informací nezbytných
pro zpracování nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dodavatele a blíže vymezuje obsah vybraných
ustanovení ZZVZ pro danou veřejnou zakázku.
Požadavky uvedené v ZD jsou pro dodavatele při zpracování nabídky závazné (není-li dále
výslovně uvedeno jinak) a jejich nesplnění je důvodem pro vyloučení dodavatele ze zadávacího
řízení.
2.

Identifikační údaje Zadavatele
Název Zadavatele:

Palivový kombinát Ústí, státní podnik zapsán v obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Sídlo Zadavatele:

Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Kód právní formy organizace:

301 - státní podnik

IČO:

000 07 536

DIČ:

CZ00007536

Jménem Zadavatele jedná:

Ing. Walter Fiedler, ředitel státního podniku

Web. stránky Zadavatele:

www.pku.cz

Profil zadavatele:

https://zakazky.pku.cz/

Ochrana osobních údajů:

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů
prováděné PKÚ, s. p. ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou
uveřejněny na výše uvedených webových stránkách
podniku

Kontaktní osoby:
(pro vyhlášení veřejné zakázky):

Mgr. Kateřina Kolací, vedoucí oddělení veřejných zakázek
e-mail: katerina.kolaci@pku.cz
tel.: 475 672 525
Bc. Lenka Mottlová, technický pracovník
veřejných zakázek
e-mail: lenka.mottlova@pku.cz
tel.: 475 672 541
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Kontaktní osoby:
(pro realizaci veřejné zakázky):

Ing. Petr Kubiš, náměstek ředitele pro provoz
e-mail: petr.kubis@pku.cz
tel.: 475 672 006, 606 745 278
Mgr. Petr Nikolič, zástupce náměstka ředitele pro provoz
e-mail: petr.nikolic@pku.cz
tel.: 475 672 030, 702 200 529
Jan Dvořák, vedoucí oddělení autodopravy
e-mail: jan.dvorak@pku.cz
tel.: 475 672 536, 607 118 299
Lubomír Ševčík, technický pracovník oddělení autodopravy
e-mail: lubomir.sevcik@pku.cz
tel.: 475 672 385, 607 049 547

Elektronický nástroj E-ZAK
Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem
a dodavatelem (účastníkem zadávacího řízení) probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK: https://zakazky.pku.cz/.
Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně
doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK.
Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně
zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom,
že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoliv.
Dodavatel odpovídá za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými Zadavatelem
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, tak i za správnost kontaktních údajů v elektronickém
nástroji uvedených.
Veškeré informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné v uživatelské příručce
pro dodavatele na adrese: https://zakazky.pku.cz/manual.html.
Zadavatel dodavatelům doporučuje využít možnosti otestovat nastavení prohlížeče tak, aby předešli
možným komplikacím při následném vkládání nabídek. Testování se provede klikem na odkaz „Test
nastavení prohlížeče“, který je umístěn vlevo na hlavní straně elektronického nástroje E-ZAK
(https://zakazky.pku.cz/).
Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení.
Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení
k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek.
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Vymezení některých základních pojmů
Pro účely této zadávací dokumentace se rozumí:
Zadávací dokumentace
Veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované
účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 ZZVZ
a výzev uvedených v příloze č. 6 k ZZVZ.
Zadávací podmínky
Veškeré Zadavatelem stanovené podmínky průběhu zadávacího řízení, podmínky účasti v zadávacím
řízení, pravidla pro hodnocení nabídek, další podmínky pro uzavření Kupní smlouvy (dále též
„Smlouva“) podle § 86, § 104 a § 122 ZZVZ.
Dodavatel
Osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně.
Za dodavatele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo
pobočky závodu.
Vybraný dodavatel
Účastník zadávacího řízení, kterého Zadavatel vybral k uzavření Smlouvy.
Oprávněná osoba
Statutární orgán dodavatele nebo jím řádně plnou mocí zmocněná osoba (resp. v případě, kdy nabídku
podává více dodavatelů společně, osoba, které bylo zmocnění řádně uděleno statutárními orgány všech
těchto dodavatelů) k jednáním týkajícím se podání nabídky za dodavatele, resp. k dalším úkonům
souvisejících s veřejnou zakázkou. Příslušné zmocnění musí být součástí nabídky.
Prohlášení
Jedná se o jakékoliv čestné prohlášení o existenci relevantních skutečností, resp. splnění určitých
podmínek podle této zadávací dokumentace, prohlášení musí být učiněno oprávněnou osobou.
Nabídka
Údaje nebo doklady, které dodavatel podal písemně v elektronické podobě Zadavateli na základě
zadávací dokumentace.
Kvalifikace
Způsobilost a schopnost dodavatele k plnění veřejné zakázky.
ZZVZ
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Profil zadavatele
Elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup, na kterém Zadavatel uveřejňuje
informace a dokumenty k veřejným zakázkám (dále též „E-ZAK“).
Účastník zadávacího řízení
Dodavatel, který podal ve stanovené lhůtě nabídku v zadávacím řízení (dále též „účastník“).
Zadavatel
V obchodních a platebních podmínkách je Kupující.
Dodavatel (účastník)
V obchodních a platebních podmínkách je Prodávající.
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1.
1.1

Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
Obecné vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka celkem 10 ks automobilů nižší a střední třídy (dále
také „automobily“ nebo „vozidla“), včetně dokladů a listin nezbytných k řádnému užívání a provozu
vozidel, tj. zejména Osvědčení o registraci vozidla, část II. Technický průkaz k vozidlu, návod k obsluze
a údržbě vozidla, servisní sešit apod. Vozidla budou využívána v rámci podnikového ředitelství
či v jednotlivých střediscích Zadavatele.
Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí. Účastníci zadávacího řízení mohou podávat v souladu
s ust. § 101 odst. 2 ZZVZ své nabídky na jednu, několik nebo všech pět částí VZ. Na každou část
veřejné zakázky bude podána samostatná nabídka:
1. část VZ:

3 ks, osobní automobil kombi, kategorie M1, střední třídy;

2. část VZ:

1 ks, osobní automobil kombi, kategorie M1, střední třídy;

3. část VZ:

1 ks, osobní automobil typu SUV, kategorie M1, střední třídy;

4. část VZ:

4 ks, automobil terénní typu SUV, kategorie M1 nebo N1, nižší třídy;

5. část VZ:

1 ks, osobní automobil kombi víceúčelový, kategorie M1.

Požadované automobily jsou různých technických parametrů. Detailní popis automobilů je specifikován
v Příloze č. 1 ZD – Specifikace předmětu plnění (1. až 5. část VZ), která bude nedílnou součástí kupní
smlouvy.
Účastník vloží do nabídky dle zvolené části veřejné zakázky vyplněnou příslušnou přílohu č. 1
zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění (1. část VZ – příloha č. 1 pro 1. část VZ,
2. část VZ – příloha č. 1 pro 2. část VZ, 3. část VZ – příloha č. 1 pro 3. část VZ, 4. část VZ – příloha
č. 1 pro 4. část VZ a 5. část VZ – příloha č. 1 pro 5. část VZ)
Účastník v nabídce uvede přesnou a úplnou specifikaci údajů o nabízených automobilech (např. výkon
motoru, požadované rozměry, vybavení vozidla, záruka atd.), na základě požadavků Zadavatele
uvedených v příloze č. 1 ZD - Specifikace předmětu plnění k příslušné části VZ. To znamená, že
účastník vyplní každou položku pravé části přílohy (zeleně označený sloupec).
Pokud není stanoveno výslovně jinak, pak veškerá ustanovení v zadávací dokumentaci platí shodně
pro všech pět částí veřejné zakázky.
1.2

Technické specifikace předmětu VZ

Účastník dodá Zadavateli vozidla nová a nepoužívaná, v kvalitě a jakosti stanovenými právními
předpisy, musí být vyrobeno/a v roce 2020 či 2021, plně funkční. Na vozidlech musí být proveden
kompletní předprodejní servis.
Vozidla musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce. Kapalina
do ostřikovačů bude doplněna dle aktuální sezóny.
Vozidla budou předána s min. 2 sadami kompletních plnohodnotných klíčů od všech zámků a uzávěrů
(popř. dálkových ovladačů), každá sada bude na samostatném, řádně označeném svazku.
U vozidla je požadována homologace podle příslušného předpisu EHK nebo směrnice EHS/ES
(viz vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů).
Vozidla musí splnit současné emisní limity EURO a maximální spotřebu pohonných hmot
pro kombinovaný provoz dle nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích
podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, v platném znění, výhradně na základě
metodiky WLTP (globální harmonizovaná norma pro určování úrovní znečišťujících látek, emisí CO 2
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a spotřeby paliva automobilů). Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1 ZD – Specifikace předmětu
plnění pro jednotlivé části VZ.
Doklady nezbytné k převzetí a používání (provozu) vozidla budou v českém jazyce, zejména provozní
dokumentace, dokumentace k základní údržbě atd. Tyto doklady, včetně seznamu servisních míst
na území ČR, budou předány při přejímce dodávaného vozidla.
Záruční doba na jakost dodaného vozidla musí být v délce trvání min. 24 měsíců bez omezení počtu
ujetých kilometrů (nesmí být nižší, než běžně poskytovaná, může být nabídnuta tzv. smluvní záruka,
např. 48 měsíců nebo 200 tis. ujetých km, podle toho, co nastane dřív). Záruční doba na lak dodaného
vozidla musí být min. 24 měsíců (nesmí být nižší, než běžně poskytovaná). Záruční doba
na neprorezavění karosérie dodaného vozidla musí být v délce min. 72 měsíců (nesmí být nižší, než
běžně poskytovaná).
Při opravách Zadavatel požaduje používat pouze originální náhradní díly. Účastník garantuje zajištění
dostupnosti originálních náhradních dílů na dodané vozidlo a provádění záručního i pozáručního servisu
ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech minimálně po dobu 10 let ode dne převzetí vozidla
Zadavatelem. Servisní místo uvede do příslušné kolonky přílohy č. 1 této ZD.
Další požadavky Zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 2 této ZD - Obchodní a platební podmínky“.
1.3

Vymezení předmětu veřejné zakázky prostřednictvím klasifikace kódů CPV
Název

Osobní vozidla

2.
2.1

Kód CPV
34110000-1

Termín a místo plnění veřejné zakázky
Termín plnění veřejné zakázky

Termín dodání vozidel:

nejpozději do 30. 11. 2021, s možností dřívějšího plnění jednotlivých
částí VZ

Uvedený termín je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo v závislosti na délce
zadávacího řízení termín upravit. Další výhrada týkající se termínu plnění je uvedena v čl. 3.6 této ZD
Vyhrazené změny závazků ze Smlouvy.
2.2

Místo plnění veřejné zakázky

Místem převzetí vozidel je sídlo Zadavatele na adrese Hrbovická 2, 403 39 Chlumec.
3.
3.1

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
Obecně k požadavkům Zadavatele na prokázání kvalifikace - rozsah, způsob, pravost
a stáří

Předpokladem pro účast dodavatele v zadávacím řízení je splnění kvalifikace dodavatele.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky, je dodavatel, který:
a)

prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 a § 75 ZZVZ (viz čl. 0),

b)

prokáže splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ (viz čl. 3.6.2),

c)

prokáže splnění technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ (viz čl. 3.6.3).

Za účelem prokázání kvalifikace Zadavatel dle ust. § 86 odst. 1 ZZVZ přednostně vyžaduje doklady
evidované v systému, který identifikuje doklady k prokázání splnění kvalifikace (systém e-Certis).
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V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 ZZVZ prokazuje dodavatel v otevřeném řízení splnění veškeré
požadované kvalifikace v nabídce předložením příslušných dokladů v elektronické podobě (prostý
scan), přičemž Zadavatel ve smyslu § 86 odst. 2 ZZVZ stanovuje, že doklady k prokázání základní
způsobilosti a profesní způsobilosti může nahradit souhrnným čestným prohlášením (příloha č. 3
této ZD). Dodavatel může všechny doklady k prokázání kvalifikace nahradit jednotným evropským
osvědčením pro veřejné zakázky (viz § 87 ZZVZ).
Pokud je vyžadováno předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel
předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad
se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání
v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle právního řádu příslušný doklad
nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.
Povinnost předložit doklad může dodavatel v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ splnit odkazem
na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy (dle zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů) nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený
dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání
požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
V případech, kdy Zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení prohlášení dodavatele,
musí takové prohlášení obsahovat Zadavatelem požadované údaje. Případná plná moc k zastupování
dodavatele musí být součástí nabídky.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1
ZZVZ, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria v souladu s ust. § 86 odst. 5 ZZVZ nejpozději
v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
3.2

Prokázání
kvalifikace
v případě
společné
a/nebo prostřednictvím jiných osob a poddodavatelů
3.2.1

účasti

několika

dodavatelů

Společná účast několika dodavatelů

Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení), musí základní
způsobilost dle § 74 a profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ prokázat každý z nich samostatně
v plném rozsahu. Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 nebo technické kvalifikace dle § 79
ZZVZ prokazují dodavatelé společně.
V případě společné nabídky bude v nabídce přiložena smlouva, podepsaná osobami oprávněnými
zastupovat jednotlivé dodavatele, z níž bude vyplývat, že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků
vyplývajících z veřejné zakázky.
Zadavatel doporučuje, aby tato smlouva současně určila jednoho pověřeného dodavatele, způsob jeho
jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku,
kontaktní adresu pro doručování a kontaktní fyzickou osobu vč. telefonického a e-mailového spojení.
Smlouvu postačuje předložit v prostém scanu dokladu.
3.2.2

Jiné osoby

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění části kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu, je oprávněn v souladu s § 83 ZZVZ splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby.
Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:
a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
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c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou, a
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění VZ nebo k poskytnutí věcí nebo
práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění VZ, a to alespoň v rozsahu,
v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Požadavek uvedený pod písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná
a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
3.2.3

Poddodavatelé

V souladu s ust. § 105 odst. 1 ZZVZ Zadavatel požaduje, aby dodavatel do nabídky doložil prohlášení,
ve kterém uvede, zda má či nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky poddodavatelům,
pokud jsou mu v době podání nabídky známi (možný vzor příloha č. 4 této ZD).
V případě, že dodavatel má v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky poddodavatelům, uvede
v tomto prohlášení, které části veřejné zakázky hodlá prostřednictvím poddodavatelů plnit.
Vybraný dodavatel je povinen (v případě, že již tak neučinil v rámci podání nabídky) v souladu s § 105
odst. 4 ZZVZ předložit Zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, a to nejpozději do 10 pracovních
dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli
identifikováni podle věty první a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být
identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.
3.3

Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu
země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem.
3.4

Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace
3.4.1

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění kvalifikace doložením
Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle ust. § 228 ZZVZ. Tento výpis nahrazuje doklad
prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu,
v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní
způsobilosti.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni,
ke kterému má být základní a profesní způsobilost prokázána.
Dodavatel může prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má
dodavatel své sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
3.4.2

Certifikát Systému certifikovaných dodavatelů

K prokázání splnění kvalifikace může dodavatel do nabídky doložit v souladu s § 234 odst. 1 ZZVZ
platný certifikát, který mu byl vydán v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů, dodavatel
je kvalifikovaný v rozsahu údajů v certifikátu uvedených.
Stanovené minimální požadavky Zadavatele na prokázání kvalifikace dodavatele, které nebude možné
prokázat obsahem výše uvedeného certifikátu, dodavatel ve své nabídce doloží způsobem stanoveným
v zadávacích podmínkách.
Dodavatel není povinen v nabídce duplicitně předkládat doklady k prokázání kvalifikace, jejichž
obsah je již prokazován „Výpisem“ či „Certifikátem“.
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3.5

Vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a obnovení způsobilosti

Při vyloučení účastníka postupuje Zadavatel v souladu s § 48 ZZVZ, písemné oznámení o vyloučení
odešle Zadavatel účastníkovi (prostřednictvím E-ZAK) bezodkladně po rozhodnutí s uvedením důvodu.
Účastník, který v souladu s § 74 ZZVZ nesplňuje podmínky základní způsobilosti, nebo je nezpůsobilý
z důvodů uvedených v § 48 odst. 5 a 6 ZZVZ, může prokázat v souladu s § 76 ZZVZ obnovení své
způsobilosti, pokud v průběhu řízení doloží, že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu,
na kterou byl účastník pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek. Pokud Zadavatel
vyhodnotí, že způsobilost účastníka byla obnovena, ze zadávacího řízení jej nevyloučí nebo předchozí
vyloučení zruší.
Zadavatel důrazně upozorňuje, že v souladu s ust. § 48 odst. 7 resp. odst. 9 ZZVZ ze zadávacího
řízení vyloučí vybraného dodavatele, který je akciovou společností a nemá vydány výlučně
zaknihované akcie.
3.6

Kvalifikace pro plnění veřejné zakázky

V souladu s ustanovením § 45 odst. 1 ZZVZ prokazuje dodavatel v otevřeném řízení splnění
veškeré požadované kvalifikace v nabídce předložením příslušných dokladů v elektronické
podobě (prostý scan), přičemž Zadavatel ve smyslu § 86 odst. 2 ZZVZ stanovuje, že doklady
k prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti (viz čl. 3.6.1 až 3.6.2) může nahradit
čestným prohlášením (příloha č. 3 této ZD). Dodavatel může všechny doklady k prokázání
kvalifikace nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky (viz § 87 ZZVZ).
Originály nebo ověřené kopie dokladů budou Zadavatelem požadovány od vybraného
dodavatele v souladu s ust. § 86 odst. 3 ZZVZ a § 122 odst. 3 a) ZZVZ v elektronické podobě**,
pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.
**Veškeré požadované doklady musí být předloženy formou elektronického originálu podepsaného platným
elektronickým podpisem původcem tohoto dokumentu (např. OR, FÚ, OSSZ apod.) anebo formou autorizované konverze
v souladu s § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
pozdějších předpisů. Autorizovanou konverzí se rozumí převedení originálu dokumentu z listinné podoby do podoby
elektronické. Konverze musí být provedena přes terminál Czech POINT. V takovém případě je pro Zadavatele platným
výstupem o provedené konverzi přiložení konverzní doložky.

3.6.1

Základní způsobilost (§ 74 a § 75 ZZVZ)

Způsobilým, pro plnění veřejné zakázky, je dodavatel, který:
a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

b)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;

c)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na veřejné zdravotní pojištění;

d)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu (např. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů) nebo, že není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
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Splnění podmínek základní způsobilosti bude prokazováno pro tuto veřejnou zakázku níže
uvedenými doklady dle ust. § 75 odst. 1 písm. a) až f) ZZVZ v případě:
 že dodavatel nevyužije možnosti předložit čestné prohlášení;
 vybraného dodavatele, kdy Zadavatelem budou v souladu ust. § 86 odst. 3 ZZVZ a § 122 odst. 3 a)
ZZVZ požadovány originály nebo ověřené kopie níže uvedených dokladů v elektronické podobě
(viz čl. 3.6 této ZD).
k písm. a)
Dodavatel předloží výpis z evidence Rejstříku trestů, z něhož vyplývá, že nebyl v zemi svého sídla
v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený
v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;
k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží.
Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen
statutárního orgánu, je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebo
osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího
řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba
a vedoucí pobočky závodu; v případě pobočky české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat
osoby uvedené výše a také vedoucí pobočky závodu.
k písm. b)
Dodavatel předloží potvrzení příslušného finančního úřadu o neexistenci splatného daňového
nedoplatku v České republice nebo v zemi svého sídla.
k písm. c)
Dodavatel předloží písemné čestné prohlášení o neexistenci splatného daňového nedoplatku
ve vztahu ke spotřební dani.
k písm. d)
Dodavatel předloží písemné čestné prohlášení, z něhož vyplývá, že nemá v České republice splatný
nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění.
k písm. e)
Dodavatel předloží potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, z něhož vyplývá,
že nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
k písm. f)
Dodavatel předloží výpis z obchodního rejstříku, nebo písemné čestné prohlášení v případě,
že není v obchodním rejstříku zapsán, z něhož bude zřejmé, že dodavatel není v likvidaci, nebylo
proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti němu nařízena nucená správa podle jiného
právního předpisu (např. zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů).
3.6.2

Profesní způsobilost

Splnění podmínek profesní způsobilosti bude prokazováno pro tuto veřejnou zakázku níže
uvedenými doklady v případě:


že dodavatel nevyužije možnosti předložit čestné prohlášení;



vybraného dodavatele, kdy Zadavatelem budou v souladu ust. § 86 odst. 3 ZZVZ a § 122
odst. 3 a) ZZVZ požadovány originály nebo ověřené kopie níže uvedených dokladů
v elektronické podobě (viz čl. 3.6 této ZD).
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Splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ a odst. 2 písm. a) ZZVZ prokáže dodavatel
předložením:
-

výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje;

-

dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.

Oprávněním k podnikání se pro tuto veřejnou zakázku rozumí:
-

oprávnění k podnikání vydané podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, to znamená předložení živnostenského
oprávnění - živnost volná „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“ obor činnosti „Velkoobchod a maloobchod“ nebo „Výroba motorových a přípojných
vozidel a karosérií“.

Účastník může předložit oprávnění obsahově obdobné (např. v případě zahraničních účastníků nebo
dříve vydaných oprávnění s jiným názvem).
V případě, že oprávnění k podnikání nepokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky, může dodavatel
prokázat splnění této části profesní způsobilosti prostřednictvím jiných osob či poddodavatele, nebo
může v takovém případě podat nabídku společně s jiným dodavatelem.
3.6.3

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání kritérií technické kvalifikace v souladu s § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ
v následujícím rozsahu:
k § 79 odst. 2 písm. k)
Dodavatel doloží technický popis a podrobnou specifikaci vozidel určených k dodání.
4.

Způsob zpracování nabídky, forma nabídky

Nabídka bude zpracována v písemné formě výhradně v českém či slovenském jazyce, v souladu
s požadavky Zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách a dále rovněž v souladu se zněním
ZZVZ.
Varianty nabídky ve smyslu § 102 ZZVZ Zadavatel vylučuje.
Účastník předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického nástroje E-ZAK.
Bližší informace pro podání elektronické nabídky jsou uvedeny v uživatelské příručce pro dodavatele
na adrese: https://zakazky.pku.cz/manual.html.
Doporučené členění nabídky:
a)

Krycí list nabídky s uvedením identifikačních údajů účastníka (možný vzor příloha č. 5 této ZD);

b)

Doklady prokazující splnění kvalifikace dle čl. 3.6.1 až 3.6.3 této ZD, případně v kombinaci
s čestným prohlášením k prokázání základní způsobilosti a profesní způsobilosti (příloha č. 3 této
ZD);

Pozn.: V případě podání společné nabídky více osob (tj. účastník zadávacího řízení bude tvořen více
dodavateli společně), bude výše uvedená kompletní struktura identifikačních údajů uvedena za každou
osobu samostatně.
c)

Vlastní nabídka účastníka (nabídková cena bude zpracována v souladu s požadavky čl. 5 této ZD);

d)

Ostatní doklady požadované Zadavatelem (seznam poddodavatelů – dle čl. 3.2.3 ZD, prohlášení
o akceptaci OPP – dle čl. 6.1 ZD a prohlášení o pojištění – dle čl. 11.2 ZD).

Každý účastník může v zadávacím řízení podat pouze jednu nabídku, přičemž nabídka nemusí
být podána v podobě jednoho dokumentu.
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Zadavatel doporučuje přiložení elektronických originálů (ověřených kopií) dokumentů
do nabídky, v případě, že je účastník má k dispozici.
Účastník, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejíž prostřednictvím
jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
Předkladateli nabídky nepřísluší náhrada nákladů za zpracování a podání nabídky.
5.

Nabídková cena a požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena v rámci vyplněné přílohy č. 1 „Specifikace předmětu plnění“ této ZD,
podle příslušné části, na kterou účastník podává nabídku, v české měně (Kč) a musí být doložena
za celý předmět plnění VZ v souladu s touto ZD.
Příslušná „Specifikace předmětu plnění“ (příloha č. 1 této ZD) bude zpracována tak, aby byly
splněny všechny v ní uvedené požadavky Zadavatele.
Tato příloha musí být ve stejném formátu, v jakém byla Zadavatelem předána k vyplnění nebo
ve formátu obsahově obdobném. V případě, že bude upravena či změněna v rozporu s požadavky
Zadavatele, může být dodavatel ze zadávacího řízení vyloučen, resp. v případě vybraného dodavatele
bude vyloučen v souladu s ust. § 48 odst. 8 ZZVZ.
Účastník odpovídá za to, že jeho nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady na splnění předmětu
veřejné zakázky.
Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu veřejné zakázky
dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb
DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby DPH.
Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, sazbu této daně neuvede a skutečnost, že není jejím
plátcem, uvede v nabídce.
Jinou formu zpracování nabídkové ceny Zadavatel nepřipouští.
6.

6.1

Obchodní a platební podmínky, změny závazku ze Smlouvy a vyhrazené změny závazku
ze Smlouvy
Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky (závazný text Smlouvy) tvoří přílohu č. 2 této ZD a jsou její nedílnou
součástí. Účastník zadávacího řízení nebude Smlouvu přikládat do nabídky.
Účastník podáním nabídky akceptuje veškeré podmínky uvedené v závazném textu Smlouvy, což
potvrdí předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 6 této ZD.
Zadavatel připouští pouze následující úpravy závazného textu Smlouvy, která bude uzavírána
s vybraným dodavatelem:
-

doplnění identifikačních a kontaktních údajů vybraného dodavatele, včetně titulu, jména, příjmení
a funkce osoby podepisující Smlouvu za dodavatele a osoby zastupující dodavatele ve věcech
technických, nabídkovou cenu, záruční dobu a doplnění identifikačních údajů případných
poddodavatelů (vše zažluceno), bez možnosti upravovat znění jednotlivých ustanovení Smlouvy.

Tyto údaje budou doplněny Zadavatelem podle údajů uvedených v čestném prohlášení o akceptaci OPP
a z dalších relevantních dokladů z nabídky vybraného dodavatele.
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6.2

Změny závazku ze Smlouvy

V případě změn závazků ze Smlouvy na veřejnou zakázku postupuje Zadavatel v souladu
s § 222 ZZVZ.
6.3

Vyhrazené závazku ze Smlouvy

Zadavatel si vyhrazuje právo:
-

7.

v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ prodloužit po oboustranné dohodě termín plnění z důvodu
nepředvídatelných okolností v průběhu plnění veřejné zakázky, které si vynutí časovou prodlevu,
popř. z důvodu prodlení na straně Zadavatele, a to maximálně o dobu trvání těchto okolností, resp.
překážek. Toto může být učiněno pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě.
Hodnocení nabídek

Vzhledem k rozdělení veřejné zakázky na 5 částí, bude každá část VZ hodnocena samostatně.
Nabídky na jednotlivé části VZ budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická
výhodnost nabídek bude v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny
v Kč. Hodnocena bude výše nabídkové ceny zpracované v souladu s čl. 5 této ZD, při hodnocení
nabídek rozhoduje cena bez daně z přidané hodnoty.
Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že Zadavatel (resp. E-ZAK) seřadí nabídky podle výše jejich
nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší.
Vybraným dodavatelem se stane účastník zadávacího řízení s nejnižší nabídkovou cenou, a to v případě,
že zároveň prokáže splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.
V případě rovnosti nabídkových cen umístěných v pořadí na místě rozhodném pro výběr dodavatele
bude o pořadí těchto nabídek rozhodnuto náhodným výběrem v souladu se zásadami stanovenými
v § 6 ZZVZ. K výběru budou přizváni účastníci, kteří podali nabídky se shodnou nabídkovou cenou.
O provedeném výběru bude proveden zápis, který bude součástí dokumentace k veřejné zakázce.
8.
8.1

Zadávací dokumentace a vysvětlení zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace - dostupnost

Zadávací dokumentace včetně všech souvisejících dokumentů je uveřejněna na profilu zadavatele
https://zakazky.pku.cz/.
8.2

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn v souladu s ust. § 98 odst. 3 ZZVZ po Zadavateli požadovat vysvětlení zadávací
dokumentace. Žádost o vysvětlení musí být doručena Zadavateli včas, tzn. nejpozději 8 pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace jsou dodavatelé povinni zasílat výhradně elektronicky,
přičemž Zadavatel preferuje zasílání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel uveřejní
vysvětlení ZD (prostřednictvím E-ZAK) do 3 pracovních dnů od doručení žádosti.
Zadavatel je oprávněn poskytnout vysvětlení ZD i bez předchozí žádosti, takové vysvětlení pak bude
zveřejněno v E-ZAK v souladu s § 98 odst. 1 písm. a) ZZVZ, nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím
lhůty pro podání nabídek.
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9.

Lhůta a způsob pro podání nabídky

Dodavatel je povinen podat nabídku v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, což je:
dne 1. 6. 2021 do 9:00 hodin
Nabídka doručená po lhůtě stanovené pro její podání nebo jiným způsobem, než je stanoveno v této
zadávací dokumentaci, je považována za nepodanou, k takové nabídce Zadavatel v průběhu řízení
nepřihlíží. Dodavatel bude v takovém případě Zadavatelem vyrozuměn.
10.

Otevírání nabídek

Vzhledem k otevírání nabídek pouze elektronickou formou se nekoná otevírání nabídek dle § 110 odst.
1 ZZVZ, kterého se měli právo účastnit účastníci zadávacího řízení.
Otevírání nabídek v elektronické podobě se koná v souladu s § 109 ZZVZ po uplynutí lhůty pro podání
nabídek. Zadavatel kontroluje, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zde je autentická a zda
s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.
11.

Podmínky pro uzavření Smlouvy a jiné požadavky Zadavatele

11.1 Podmínky pro uzavření Smlouvy
Na základě písemné výzvy Zadavatele předloží vybraný dodavatel způsobem uvedeným v čl. 3.6 této
ZD ve žlutém rámečku tyto doklady:
-

dle § 86 odst. 3 a § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ originály dokladů o své kvalifikaci, pokud již
nebyly v zadávacím řízení předloženy;

-

dle § 104 odst. 1 písm. a) ZZVZ originál dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu, ve smyslu
požadavku Zadavatele uvedeného níže v čl. 11.2 této ZD, pokud již nebyl v zadávacím řízení
předložen.

V případě, že nebude možné zjistit údaje o skutečných majitelích dle § 122 odst. 4 ZZVZ, bude vybraný
dodavatel zároveň vyzván:
-

k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo
a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou skutečným majitelem, a
b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito
doklady jsou zejména:
1. Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
2. Seznam akcionářů,
3. Rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
4. Společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Nedodržení těchto požadavků je důvodem k vyloučení vybraného dodavatele v souladu
s ust. § 122 odst. 7 ZZVZ.
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11.2 Pojištění odpovědnosti za škodu
Zadavatel požaduje doložit do nabídky prohlášení dodavatele (možný vzor viz příloha č. 7 této ZD),
ve kterém se písemně zaváže, že v případě, že mu bude přidělena veřejná zakázka a měla by s ním
být uzavřena Smlouva, předloží Zadavateli (na základě výzvy dle § 104 odst. 1 písm. a) ZZVZ) doklad
o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu, kterou může svou činností při plnění této veřejné
zakázky dle předmětu plnění Smlouvy způsobit Zadavateli, jakož i jakékoliv třetí osobě, s minimálním
limitem ročního pojistného plnění, který Zadavatel stanovuje ve výši minimálně 50 % z nabídkové ceny
v Kč bez DPH. Pojistná smlouva musí být udržována v účinnosti po celou dobu plnění veřejné zakázky.
Splnění závazku z prohlášení vybraný dodavatel prokáže Zadavateli, na základě písemné výzvy,
předložením platného dokladu o sjednání požadovaného pojištění (formou elektronického originálu
či autorizované konverze), ze kterého musí výše uvedený minimální limit pojistného plnění jednoznačně
vyplývat.
11.3 Komunikace
Komunikace mezi Zadavatelem a dodavateli bude v rámci zadávacího řízení probíhat elektronicky
prostřednictvím E-ZAK, výhradně v českém jazyce.
11.4 Změna v kvalifikaci účastníka zadávacího řízení
Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně
kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu Zadavateli
oznámit do 5 pracovních dnů a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové
doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci (dle § 88 ZZVZ).
11.5 Změna identifikačních údajů
Účastník je povinen ohlásit Zadavateli změny, které
a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:
12.

nastaly

po podání

jeho

nabídky,

obchodní firmy/názvu účastníka,
právní formy účastníka,
identifikačního čísla (IČO),
daňového identifikačního čísla (DIČ),
sídla/místa podnikání účastníka,
údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat účastníka.
Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:
-

zrušit zadávací řízení, dle příslušných ustanovení § 127 ZZVZ;

-

na vyhrazené změny závazku ze Smlouvy dle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ, viz čl. 6.3 této ZD;
ověřit informace uvedené účastníkem v nabídce u třetích osob, účastník je povinen Zadavateli
v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
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13.

Výčet příloh

příloha č. 1
příloha č. 2
příloha č. 3
příloha č. 4
příloha č. 5
příloha č. 6
příloha č. 7

Specifikace technických parametrů
Obchodní a platební podmínky (závazný text Smlouvy)
Vzor ČP k prokázání základní a profesní způsobilosti
Vzor seznamu poddodavatelů
Vzor krycího listu nabídky
Vzor ČP k akceptaci OPP
Vzor ČP k pojištění

Všechny uvedené přílohy jsou v souladu s ust. § 96 ZZVZ uveřejněny současně s touto zadávací
dokumentací v elektronické podobě na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.pku.cz/.

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
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